
  الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم         

 لكرة القدم  عصبة الشمال                 

 لجنة الجهوية لكرة القدم املتنوعة  ال         

449/2021                                                                                                                                                       18/06 /2021 

 2021-06-02بتاريخ  05محضر رقم 

ابعة مساءالجهوية لكرة القدم املتنوعة اجتماعها   بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة   عقدت اللجنة      ،    الر

 وفق جدول االعمال التالي: السيد محمد منصور الصبيحي ية وعضو  عمر غيالنبرئاسة السيد  

 املصادقة على مباريات القسم املمتاز كرة القدم داخل القاعة الدورة الثامنة.   (1

 على مباريات القسم الثالث كرة القدم داخل القاعة الدورة الثامنة.  املصادقة (2

 ......................................... 

 املصادقة على مباريات القسم املمتاز كرة القدم داخل القاعة الدورة الثامنة.   (1

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 طنجة / أبناء املدينة  القصري   05ماينز  2021-05-23 02  -  04 مصادق عليها 
 النجم االخضر / القدرة الرياضية املضيق  2021-05-23 01  -  01 مصادق عليها 
 اتلتيك العوامة / هامبورغ طنجة  2021-05-23 01  -  03 مصادق عليها 

 

 الدورة الثامنة. املصادقة على مباريات القسم الثالث كرة القدم داخل القاعة   (2

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 مستقبل مرتيل حي اإلشارة /  2021-05-23 08  -  03 مصادق عليها 
 رجاء البوغاز / هدف الرياض ي  2021-05-23 05  -  08 مصادق عليها 
القصري النجم    / اوملبيك وزان  2021-05-23 04  -  05 مصادق عليها   

 

 ورفعت الجلسة على الساعة السادسة مساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

 لكرة القدم  عصبة الشمال        

 جنة الجهوية لكرة القدم املتنوعة  لل  ا  

449/2021                                                                                                                                                       18/06 /2021 

 2021-06-09بتاريخ  06محضر رقم 

ابعة  الساعة    أعاله على الجهوية لكرة القدم املتنوعة اجتماعها   بالتاريخ املشار إليه    عقدت اللجنة                    الر

 وفق جدول االعمال التالي:  السيد محمد منصور الصبيحي   يةوعضو عمر غيالن برئاسة السيد  مساء،

 .  التاسعةاملصادقة على مباريات القسم املمتاز كرة القدم داخل القاعة الدورة   (1

 . تاسعةاملصادقة على مباريات القسم الثالث كرة القدم داخل القاعة الدورة ال (2

 ......................................... 

 .  تاسعةالدورة الاملصادقة على مباريات القسم املمتاز كرة القدم داخل القاعة   (1

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 طنجة  05  زماين   /القدرة الرياضية املضيق  2021-05-29 05  -  02 مصادق عليها 
 النجم األخضر تطوان   /هامبورغ طنجة   2021-05-29 03  -  03 مصادق عليها 
 الشباب القصري   /أبناء املدينة  القصري  2021-05-30 01  -  00 مصادق عليها 

 

 . سعةتااملصادقة على مباريات القسم الثالث كرة القدم داخل القاعة الدورة ال (2

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 رجاء البوغاز  /النجم القصري   2021-05-30 06  -  08 مصادق عليها 
 مستقبل مرتيل  /الهدف الرياض ي  2021-05-30 06  -  01 مصادق عليها 

 30/05/2021بتاريخ  ثالثالقسم ال حي اإلشارة / اوملبيك وزان مباراة : •

ملقتضيات القوانين    العصبة، وطبقافي الوقت املبرمج من طرف  الى القاعة    حي اإلشارةحضور فريق    املباراة لعدملـم تجر  

 يلي:اللجنة ما   القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعة

رصيد النقط املحصل عليها في   واحدة مناول مع خصم نقطة   بتسجيله العتذار حي اإلشارة هزيمة فريق −

                                               درهم. 1000قدرها مع غرامة مالية  ثالثة أهداف وله صفر  العام عليهسلم الترتيب 

 ثالثة أهداف وعليه صفر.  له  وزان فريق اوملبيكاحتساب ثالث نقط لفائدة  −

 

 ورفعت الجلسة على الساعة السادسة مساء

 

 

 

 

 

 

 



  الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

 لكرة القدم  عصبة الشمال        

 القدم املتنوعةجنة الجهوية لكرة لل ا

449/2021                                                                                                                                                       18/06 /2021 

 2021-06-16بتاريخ  07محضر رقم 

ابعة    عقدت اللجنة                    الجهوية لكرة القدم املتنوعة اجتماعها   بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة الر

 وفق جدول االعمال التالي:  السيد محمد منصور الصبيحي ية  وعضو  عمر غيالن مساء ، برئاسة السيد 

 .  عاشرةاملصادقة على مباريات القسم املمتاز كرة القدم داخل القاعة الدورة ال (1

 . عاشرةة على مباريات القسم الثالث كرة القدم داخل القاعة الدورة الاملصادق (2

 ......................................... 

 .  عاشرةاملصادقة على مباريات القسم املمتاز كرة القدم داخل القاعة الدورة ال (1

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 الشباب القصري / القدرة الرياضية املضيق  2021-06-04 03  -  01 مصادق عليها 
 طنجة / هامبورغ طنجة   05زماين 2021-06-04 02  -  04 مصادق عليها 
 اتلتيك العوامةالنجم األخضر تطوان /  2021-06-04 00  -  00 مصادق عليها 

 

 . عاشرةلااملصادقة على مباريات القسم الثالث كرة القدم داخل القاعة الدورة   (2

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 اوملبيك وزان رجاء البوغاز /   2021-06-05 04  -  04 مصادق عليها 
 الهدف الرياض ي   /حي اإلشارة   2021-06-05 09  -  07 مصادق عليها 
النجم القصري مستقبل مرتيل /  2021-06-05 05  -  04 مصادق عليها   

 

 .ورفعت الجلسة على الساعة السادسة مساء

 

 


